
Tematy prac dyplomowych inżynierskich realizacja semestr zimowy 2018 – kierunek AiR 

Lp. Temat Cel Zakres Prowadzący 

1/I8/ARi/18/Z Konstrukcja i 

analiza napędu 

oscylacyjno-

uderzeniowego 

Celem pracy jest budowa 

prototypu napędu 

oscylacyjno-uderzeniowego, 

analiza urządzenia dla 

różnych parametrów 

konstrukcji i warunków 

środowiska oraz 

optymalizacja parametrów 

napędu i algorytmu 

sterowania. 

W pierwszym etapie pracy student 

projektuje i wykonuje prototyp napędu 

oscylacyjno-uderzeniowego. W drugim 

etapie student przeprowadza identyfikację 

parametrów układu, a także testuje 

urządzenie dla różnych parametrów pracy i 

warunków środowiska. Identyfikacja 

urządzenia pozwala na przejście do etapu 

trzeciego, czyli optymalizacji parametrów 

konstrukcji i parametrów sterowania. Celem 

optymalizacji jest pokonanie przez 

urządzenie jak najdłuższego dystansu w 

jednostce czasu, w warunkach ograniczonej 

siły wymuszającej 

dr inż. Marek 

Balcerzak 

Zarezerwowany dla  

202662 

2/I8/ARi/18/Z Analiza i 

symulacja układu 

typu Passive 

Dynamic Walker 

Celem pracy jest analiza 

układu typu Passive Dynamic 

Walker (PDW), symulacja 

jego działania oraz 

optymalizacja parametrów 

mająca na celu osiągnięcie jak 

najstabilniejszego chodu 

urządzenia. 

W pierwszym etapie pracy student tworzy 

model matematyczny układu, korzystając 

na przykład z równań Lagrange’a lub 

równań Hamiltona. W drugim etapie 

tworzony jest program komputerowy, który 

rozwiązuje wyprowadzony model 

matematyczny, a więc pozwala na 

symulację działania urządzenia. W trzecim 

etapie student dokonuje numerycznej 

optymalizacji parametrów układu, tak, aby 

uzyskać jak najstabilniejszy cykl graniczny 

(jak najstabilniejszy chód). 

dr inż. Marek 

Balcerzak 

Zarezerwowany dla  

196952 



3/I8/ARi/18/Z Budowa prototypu 

urządzenia typu 

Passive Dynamic 

Walker 

Celem pracy jest budowa 

prototypu urządzenia typu 

Passive Dynamic Walker 

(PDW), stworzenie systemu 

pomiarowego pozwalającego 

na rejestrację chodu układu 

oraz identyfikacja jego 

parametrów. 

W pierwszym etapie pracy student 

projektuje urządzenie typu Passive 

Dynamic Walker, zachowując wymiary, 

momenty bezwładności i inne kluczowe 

parametry wszystkich części układu. 

Drugim etapem jest wykonanie urządzenia 

z pomocą warsztatu Wydziału 

Mechanicznego. Trzecim etapem jest 

zaprojektowanie i wykonanie systemu 

pomiarowego pozwalającego na rejestrację 

parametrów chodu urządzenia. Ostatnim 

etapem jest identyfikacja parametrów 

otrzymanej konstrukcji. 

dr inż. Marek 

Balcerzak 

Zarezerwowany 

dla  196913 

4/I8/ARi/18/Z Demonstrator 

systemu 

sterowania za 

pomocą 

teleoperatora 

Celem pracy jest opracowanie 

konstrukcji zadajnika i 

manipulatora o 3 stopniach 

swobody i odmiennych 

kinematykach oraz układu 

sterowania dla stworzonej 

pary urządzeń. 

Analiza możliwości realizacji tematu 

Dobór i obliczenia kinematyki zadajnika i 

manipulatora 

Opracowanie modeli dla technologii druku 

3D 

Opracowanie i oprogramowanie układu 

sterowania 

Dobór elementów wykonawczych dla 

stworzonych konstrukcji 

dr inż. Paweł Żak 

5/I8/ARi/18/Z Opracowanie 

układu sterowania 

stanowiska 

dydaktycznego 

Celem pracy jest stworzenie 

układu sterowania dla 

istniejącego stanowiska 

dydaktycznego i programu 

umożliwiającego sterowanie 

poszczególnymi 

mechanizmami stanowiska. 

Analiza możliwości realizacji tematu 

Dobór elementów wykonawczych dla 

poszczególnych mechanizmów 

Opracowanie układu sterowania  

Opracowanie zewnętrznej aplikacji do 

sterowania układem 

Testy stworzonego układu sterowania 

dr inż. Paweł Żak 



6/I8/ARi/18/Z Opracowanie 

układu sterowania 

dla robota do 

mycia okien 

Celem pracy jest stworzenie i 

oprogramowanie układu 

sterowania dla 

zaprojektowanego wcześniej 

robota do mycia okien. 

Analiza możliwości realizacji tematu. 

Weryfikacja dobranych elementów 

wykonawczych i wprowadzenie 

ewentualnych modyfikacji do 

zaproponowanej konstrukcji. 

Opracowanie i oprogramowanie układu 

sterowania. Budowa robota. Testy 

stworzonego urządzenia 

dr inż. Paweł Żak 

7/I8/ARi/18/Z Tester szczelności 

opakowań do e-

papierosów 

Nabycie umiejętności 

projektowania 

zautomatyzowanych 

stanowisk. Zaprojektowanie 

urządzenia do testowania 

szczelności opakowań, w 

szczególności opakowań e-

papierosów. Działanie 

urządzenia oparte na 

sterowniku PLC.  

Analiza możliwych rozwiązań, wybór 

najlepszej koncepcji, dobór parametrów i 

elementów urządzenia, wykonanie 

dokumentacji technicznej – rysunki 

zestawieniowe i wybranych detali oraz 

opracowanie systemu sterowania 

stanowiskiem. 

dr inż. Michał 

Krępski 

zarezerwowany dla  
202643   

8/I8/ARi/18/Z Manipulator z 

chwytakiem do 

zdejmowania 

zestawu małych 

opakowań z 

jajkami na linię 

transportową 

Nabycie umiejętności 

projektowania 

zautomatyzowanych 

stanowisk. 

Zaprojektowanie 

manipulatora z chwytakiem 

do przenoszenia delikatnych 

detali (opakowań z jajkami). 

Analiza możliwych rozwiązań, wybór 

najlepszej koncepcji, dobór parametrów i 

elementów urządzenia, wykonanie 

dokumentacji technicznej – rysunki 

zestawieniowe i wybranych detali oraz 

opracowanie systemu sterowania 

stanowiskiem. 

dr inż. Michał 

Krępski 



9/I8/ARi/18/Z Automat do 

odbioru szklanych 

opakowań 

zwrotnych 

Nabycie umiejętności 

projektowania 

zautomatyzowanych 

stanowisk. Zaprojektowanie 

automatu odbierającego 

butelki oraz segregującego je 

na rodzaje. 

Analiza możliwych rozwiązań, wybór 

najlepszej koncepcji, dobór parametrów i 

elementów urządzenia, wykonanie 

dokumentacji technicznej – rysunki 

zestawieniowe i wybranych detali oraz 

opracowanie systemu sterowania 

stanowiskiem. 

dr inż. Michał 

Krępski 

10/I8/ARi/18/Z Magazyn europalet 

wraz z 

pneumatycznym 

układem 

podawania ich na 

transporter 

Nabycie umiejętności 

projektowania 

zautomatyzowanych 

stanowisk. Zaprojektowanie 

magazynu europalet z 

pneumatycznym układem 

podawania, obsługiwany 

przez automatyczny system 

sterowania. 

Analiza możliwych rozwiązań, wybór 

najlepszej koncepcji, dobór parametrów i 

elementów urządzenia, wykonanie 

dokumentacji technicznej – rysunki 

zestawieniowe i wybranych detali oraz 

opracowanie systemu sterowania 

stanowiskiem. 

dr inż. Michał 

Krępski 

11/I8/ARi/18/Z Zastosowanie 

wybranych technik 

komputerowych 

implementowanych 

w 

Matlabie/Scilabie 

do opisu, syntezy i 

optymalizacji 

układów 

sterowania 

Opracowanie metod 

numerycznych w Matlabie 

lub Scilabie (opcja) do 

syntezy i optymalizacji 

układów sterowania 

Opis matematyczny, budowa diagramów 

symulacyjnych i przeprowadzenie 

symulacji numerycznych wybranych 

układów sterowania (dwóch lub trzech). 

Przeprowadzenie różnych analiz tych 

układów za pomocą różnych funkcji 

Matlaba lub Scilaba (opcja), takich jak np. 

zbadanie stabilności, wyznaczenie 

charakterystyk skokowych, impulsowych i 

częstościowych, wykreślanie linii 

pierwiastkowych i ich analiza, itp. 

dr hab. inż. Paweł 

Olejnik 



12/I8/ARi/18/Z Automat do 

wykonywania 

sushi. 

Nabycie umiejętności 

projektowania 

zautomatyzowanych 

stanowisk. Zaprojektowanie 

automatu do wykonywania 

sushi. 

Analiza możliwych rozwiązań, wybór 

najlepszej koncepcji, dobór parametrów i 

elementów urządzenia, wykonanie 

dokumentacji technicznej – rysunki 

zestawieniowe i wybranych detali oraz 

opracowanie systemu sterowania 

stanowiskiem. 

dr inż. Agnieszka 

Kobierska  

13/I8/ARi/18/Z Struktury 

kinematyczne 

chwytaków - 

stanowisko 

dydaktyczne 

Celem pracy jest opracowanie 

stanowiska dydaktycznego 

przedstawiającego typowe 

struktury kinematyczne 

chwytaków stosowanych w 

robotyce. 

Projekt podstawowych struktur 

kinematycznych chwytaków. Przykładowe 

obliczenia siły trzymania dla wybranych 

struktur. Wydruk 3D wybranych struktur 

chwytaków. Montaż stanowiska 

dydaktycznego. 

dr inż. Agnieszka 

Kobierska 

14/I8/ARi/18/Z Zaprojektować 

stanowisko do 

drukowania 

napisów na 

paczkach 

Nabycie praktycznej 

umiejętności konstruowania 

oprzyrządowania i urządzeń 

mechatronicznych. 

- Opracować koncepcję stanowiska, projekt

konstrukcyjny, wykonać obliczenia

kinematyczne i wytrzymałościowe, rysunek

zestawieniowy i rysunki wskazanych części

oraz opis konstrukcji.

Dr inż. Dariusz 

Wrąbel 

15/I8/ARi/18/Z Zaprojektować 

proces 

technologiczny 

wykonania 

korbowodu do 

silnika 

spalinowego. 

praktyczne wykorzystanie 

umiejętności i wiedzy z 

zakresu projektowania 

procesów technologicznych 

oraz programowania 

obrabiarek CNC. 

-przegląd rynku i literatury

-wybór najkorzystniejszego wariantu , oraz

procesu technologicznego

-dobór  obrabiarki CNC

-dobór manipulatora

- -projekt uchwytu obróbkowego

-projekt ścieżki w programie Edgecam

-optymalizacja

Dr inż. Dariusz 

Wrąbel 



16/I8/ARi/18/Z Zaprojektować 

proces 

technologiczny 

wykonania tulei 

cylindrowej do 

silnika 

spalinowego. 

praktyczne wykorzystanie 

umiejętności i wiedzy z 

zakresu projektowania 

procesów technologicznych 

oraz programowania 

obrabiarek CNC. 

-przegląd rynku i literatury

-wybór najkorzystniejszego wariantu , oraz

procesu technologicznego

-dobór  obrabiarki CNC

-dobór manipulatora

-projekt uchwytu obróbkowego

-projekt ścieżki w programie Edgecam

-optymalizacja

Dr inż. Dariusz 

Wrąbel 

17/I8/ARi/18/Z Zaprojektować 

stanowisko do 

montażu 

powierzchniowego. 

praktyczne wykorzystanie 

umiejętności i wiedzy z 

zakresu projektowania 

oprzyrządowania 

technologicznego oraz 

pomiarowego. 

Opracować koncepcję stanowiska, projekt 

konstrukcyjny, wykonać obliczenia 

kinematyczne i wytrzymałościowe, rysunek 

zestawieniowy i rysunki wskazanych części 

oraz opis konstrukcji. 

Dr inż. Dariusz 

Wrąbel 

18/I8/ARi/18/Z Zaprojektować 

stanowisko do 

zgniatania puszek. 

praktyczne wykorzystanie 

umiejętności i wiedzy z 

zakresu projektowania 

oprzyrządowania 

technologicznego oraz 

pomiarowego. 

Opracować koncepcję stanowiska, projekt 

konstrukcyjny, wykonać obliczenia 

kinematyczne i wytrzymałościowe, rysunek 

zestawieniowy i rysunki wskazanych części 

oraz opis konstrukcji. 

Dr inż. Dariusz 

Wrąbel 

19/I8/ARi/18/Z Zaprojektować 

stanowisko do 

cięcia tektury 

nożem 

oscylacyjnym. 

praktyczne wykorzystanie 

umiejętności i wiedzy z 

zakresu projektowania 

oprzyrządowania 

technologicznego oraz 

pomiarowego. 

Opracować koncepcję stanowiska, projekt 

konstrukcyjny, wykonać obliczenia 

kinematyczne i wytrzymałościowe, rysunek 

zestawieniowy i rysunki wskazanych części 

oraz opis konstrukcji. 

Dr inż. Dariusz 

Wrąbel 



20/I8/ARi/18/Z Projekt posuwu 

dwóch osi tokarki 

sterowanej 

numerycznie 

Nabycie praktycznych 

umiejętności projektowania 

urządzeń automatycznych 

Przeprowadzić analizę wariantów 

konstrukcyjnych urządzenia, - dobrać 

elementy i zespoły do skonstruowania 

urządzenia, - wykonać niezbędne obliczenia 

dobranych elementów i zespołów, - 

wykonać projekt 3D konstrukcji urządzenia 

- wykonać dokumentację płaską

dr inż. Piotr Zawiasa 

zarezerwowany

21/I8/ARi/18/Z Projekt gilotyny do 

cięcia arkuszy 

blach grubości do 

5mm 

Nabycie praktycznych 

umiejętności projektowania 

urządzeń automatycznych 

Przeprowadzić analizę wariantów 

konstrukcyjnych urządzenia, - dobrać 

elementy i zespoły do skonstruowania 

urządzenia, - wykonać niezbędne obliczenia 

dobranych elementów i zespołów, - 

wykonać projekt 3D konstrukcji urządzenia 

- wykonać dokumentację płaską

dr inż. Piotr Zawiasa 

22/I8/ARi/18/Z Projekt automatu 

do wycinania 

wzorów z arkuszy 

blaszanych 

Nabycie praktycznych 

umiejętności projektowania 

urządzeń automatycznych 

Przeprowadzić analizę wariantów 

konstrukcyjnych urządzenia, - dobrać 

elementy i zespoły do skonstruowania 

urządzenia, - wykonać niezbędne obliczenia 

dobranych elementów i zespołów, - 

wykonać projekt 3D konstrukcji urządzenia 

- wykonać dokumentację płaską

dr inż. Piotr Zawiasa 



23/I8/ARi/18/Z  Projekt automatu 

do grawerowania 

na kamieniu  

Nabycie praktycznych 

umiejętności projektowania 

urządzeń automatycznych 

Przeprowadzić analizę wariantów 

Przeprowadzić analizę wariantów 

konstrukcyjnych urządzenia, - dobrać 

elementy i zespoły do skonstruowania 

urządzenia, - wykonać niezbędne obliczenia 

dobranych elementów i zespołów, - 

wykonać projekt 3D konstrukcji urządzenia 

- wykonać dokumentację płaską 

dr inż. Piotr Zawiasa 

24/I8/ARi/18/Z  Projekt automatu 

do nabijania kulek 

w prowadnicach 

szuflad  

Nabycie praktycznych 

umiejętności projektowania 

urządzeń automatycznych 

Przeprowadzić analizę wariantów 

konstrukcyjnych urządzenia, - dobrać 

elementy i zespoły do skonstruowania 

urządzenia, - wykonać niezbędne obliczenia 

dobranych elementów i zespołów, - 

wykonać projekt 3D konstrukcji urządzenia 

- wykonać dokumentację płaską 

dr inż. Piotr Zawiasa 

25/I8/ARi/18/Z  Projekt 

konstrukcyjny 

obudowy 

komputera wraz z 

procesem 

technologicznym 

Nabycie praktycznych 

umiejętności projektowania 

urządzeń 

Przeprowadzić analizę wariantów 

konstrukcyjnych urządzenia, - dobrać 

elementy i zespoły do skonstruowania 

urządzenia, - wykonać niezbędne obliczenia 

dobranych elementów i zespołów, - 

wykonać projekt 3D konstrukcji urządzenia 

- wykonać dokumentację płaską 

dr inż. Piotr Zawiasa 



26/I8/ARi/18/Z  Projekt i 

oprogramowanie 

mechanizmu 

GimBall 

Nabycie praktycznych 

umiejętności projektowania 

urządzeń automatycznych 

Propozycja 3 koncepcji rozwiązania 

problemu, wybór koncepcji. 

Obliczenia wstępne, dobór komponentów. 

Projekt wstępny 

Obliczenia sprawdzające 

Projekt konstrukcyjny 

Propozycja układu sterowania 

Prof. L. 

Podsędkowski 

27/I8/ARi/18/Z  Projekt stanowiska 

do badania 

przekazania 

napędu prądami 

wirowymi 

Celem pracy jest nabycie 

praktycznych umiejętności 

prowadzenia badań 

naukowych. Celem 

praktycznym jest weryfikacja, 

jakie momenty napędowe 

można uzyskać przy 

stosowaniu innowacyjnego 

napędu za pomocą prądów 

wirowych.  

Analiza możliwości realizacji tematu 

projektu oraz wariantów konstrukcyjnych 

stanowiska badawczego.  

Dobranie elementów i zespołów do 

skonstruowania stanowiska.  

Wykonanie obliczeń kinematycznych oraz 

wytrzymałościowych. 

Wykonanie projektu konstrukcyjnego 

stanowiska badawczego oraz dokumentacji 

płaskiej.  

Zaprojektowanie systemu akwizycji danych 

pomiarowych.  

Przeprowadzenie badań i pomiarów. 

Opracowanie wyników. 

Prof. L. 

Podsędkowski 

28/I8/ARi/18/Z  Projekt stanowiska 

do jednoczesnej 

kalibracji wielu 

ramion 

Ortopomiar 

Nabycie praktycznych 

umiejętności projektowania 

urządzeń automatycznych 

Propozycja 3 koncepcji rozwiązania 

problemu, wybór koncepcji. 

Obliczenia wstępne, dobór komponentów. 

Projekt wstępny 

Obliczenia sprawdzające 

Projekt konstrukcyjny 

Propozycja układu sterowania 

Prof. L. 

Podsędkowski 

 


